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Aleš Honus
Po dlouhá desetiletí scházel
městu Nový Jičín kulturní
dům, kde by se mohly konat
například plesy nebo společenské akce pro větší počet lidí.
To se již brzy změní. Město se
pustilo do rozsáhlé rekonstrukce
novodobé přístavby Hotelu Praha, kde chce vybudovat kulturní
dům se společenským sálem.

Tato významná
kulturní památka
si obnovu zaslouží

Původně město zvažovalo, že
vybuduje prostor pro pořádání
plesů a podobných akcí v tzv.
Hückellových vilách, které také
čeká rekonstrukce. Nakonec se
ale ukázalo, že by přístavba
k Hückellovým vilám byla příliš
nákladná, a dalo přednost budově, která se nachází v samotném
historickém centru.
Přístavba, která se promění
v kulturní dům, byla k secesní
budově Hotelu Praha dostavěna
v 70. letech minulého století.
V posledních letech ale chátrala.
Město se tedy rozhodlo pro její
přestavbu. První fáze, která zahrnuje především fasádu budovy, by měla být ukončena v lednu příštího roku. Do té doby se

Foto Marie Machková

Jaroslav Dvořák,
starosta Nového Jičína

Rekonstrukce přístavby Hotelu Praha, z níž vznikne v Novém Jičíně kulturní dům se společenským sálem, je v plném proudu.
vymění okna, zateplí se plášť
a udělá se i nová střecha.
„Budova, ve které dříve sídlil
internát a jídelna učňovského

střediska, má tři podlaží, plochou plechovou střechu a celkově odpovídá době svého
vzniku. V první fázi budeme

místní části Konská a zpět mnohem bezpečněji,“ uvedla třinecká starostka Věra Palkovská
(Osobnosti pro Třinec) s tím, že
se zahájením stavebních prací
počítá město ještě letos.
Pruhy pro cyklisty a navazující cyklostezka povedou po obou
stranách ulic Nádražní a Těšínská od kruhového objezdu u tzv.
myší díry v Třinci až po nadjezd
do průmyslové zóny na Balinách. „Cyklistická doprava je
v našem městě velmi oblíbená
a chceme, aby se jí u nás dařilo,“
dodala starostka.
(plk)

Pavel Karban
Ostravský obvod Poruba už
zná své vize, cíle a priority. Stanoví je strategický plán pro léta
2018 až 2023 s výhledem do roku 2030.
„Úspěšné město potřebuje vědět, kam směřuje, a stavět si cesty k cíli, vyrovnávat se s problémy, využívat příležitosti, a umí
reagovat na potřeby současné
generace a připravovat se na potřeby generace budoucí,“ poukázala místostarostka obvodu Zu-

Ostrava
RŮZNÉ
Stará Aréna: Měsíc autorského čtení 2018 – Bora Abdo:
Psát, zastavit čas (19), Weronika Gogola: Pravda má průraznou sílu (20.30).
RŮZNÉ
Areál DK Poklad: Letní umělecká scéna Poruba – Acustrio
Václava Fajfra (19).

Třinec
RŮZNÉ
Náměstí TGM: Třinecké kulturní léto – Kapela pinDUR
(18).

Orlová
PRO DĚTI
Areál letního kina (za nepříz-

zace Pustkoveckého údolí, rekonstrukce Sportovního areálu
Poruba, vznik náměstí pro 7.
a 8. obvod u Duhy, revitalizace
vnitrobloků a veřejných prostor
nebo Zámeckého parku.
Na tvorbě strategického plánu
se spolu s obyvateli Poruby podíleli zástupci odborné veřejnosti, škol, firem, institucí, neziskových organizací, úřadů
a zastupitelé.
„Porubané se zapojili například na veřejných fórech typu
Porubské desatero nebo Sdílko,

Letos se mohou diváci těšit na
třetí díl série Fakjů pane učiteli,
animovanou pohádku Ferdinand nebo dobrodružný snímek
Black Panther. Český film bude
mít zastoupení v komediích Bajkeři a Tátova volha.
Provizorní venkovní biograf
funguje v Novém Jičíně už pátým rokem. Předloni město pro
tento účel zakoupilo nafukovací
plátno o velikosti šest krát osm
metrů.
(hon)

■ Řezbáři budou

tvořit v Mostech
Už 13. ročník Dřevařské soutěže se tuto sobotu a neděli
uskuteční u hotelu Grůň v Mostech u Jablunkova. Profesionální
řezbáři budou po oba dny ukazovat svou zručnost s motorovou
pilou, tvořit budou na téma zvířata, pastevectví a lavičky. Start
soutěže je v sobotu v 8 a v neděli
v 7 hodin. Vyhlášení vítězů se
uskuteční v neděli v 16.30 hod.

do Kosárny
Do areálu národní kulturní památky, Kosárny v Karlovicích na Bruntálsku, zavítá v sobotu 28. července projekt moravskoslezského
hejtmanství
Fajne leto. Od 14 do 18 hodin
čekají na malé i velké návštěvníky mimo jiné různá klání,
aktivity či ochutnávky krajových specialit. A kdo bude mít
zájem, může navštívit bydlení
a lesnictví v Jeseníkách, chlév
s domácími zvířaty i pravou
venkovskou stodolu.
(plk)

nivého počasí DKMO): Princ
na čočce (17).

POHŘBY
Malá obřadní síň Slezská Ostrava: 12.00 Zdeněk Frydryšek (63), Ostrava-Poruba. Obřadní síň Karviná-Ráj: 13.00
Václav Konečný (83), Karviná-Mizerov. Evangelický kostel
Karviná-Fryštát: 15.00 Vanda
Mitrengová (88), Bystřice. Katolický kostel V Aleji Český
Těšín: 14.00 Žoﬁe Pindurová
(84), Český Těšín-Mosty. Smuteční síň Frýdek: 15.00 Petr
Palaš (41), Frýdek. Úzký
rodinný kruh: Alena Bitalová
(79), Sviadnov.

vyplňováním pocitových map,
na workshopech a dílčích diskusních setkáních k jednotlivým projektům. Chtěli jsme,
abychom se v cílech a způsobech, jak jich dosáhnout, shodli,
což je podmínkou pro dlouhodobé řízení rozvoje obvodu,“
doplnila místostarostka s tím, že
vedení porubské radnice považuje hlas veřejnosti za důležitý.
„Samotní obyvatelé vědí, co
jim chybí nebo na co jsou naopak hrdí,“ poukázala Zuzana
Bajgarová.

■ Fajne leto zavítá

Foto VŠB-TUO

INFORMUJEME

zana Bajgarová (ANO). Plán
Poruby vychází ze strategického
plánu Ostravy, adaptační strategie města či z integrovaného
plánu mobility. Obsahuje sedmnáct tzv. vlajkových projektů.
Mezi ně kupříkladu patří dokončení tzv. prodloužené Rudné, prodloužení tramvajové trati
na 7. a 8. obvod, stavba Severního spoje, Komunitní centrum
Všichni spolu, nabídka kvalitního bydlení pro různé cílové skupiny, dokončení rekonstrukce
Domu kultury Poklad, revitali-

Na příměstském táboře se děti
mohou proměnit ve vědce

Nový Jičín po roce
opět otevře letní kino
Zahrada novojičínské restaurace Nové Slunce se už zítra promění v provizorní letní kino.
Letos se bude promítat pod
širým nebem devět dní, až do
4. srpna. Na své si přijdou milovníci pohádek, muzikálů
i dobrodružného žánru. Vstupné
na každý film je 40 korun
a představení začíná vždy ve 21
hodin. V případě nepříznivého
počasí se produkce přesouvá do
kina Květen.

Blanka Zagorská z odboru majetku a investic.
„Kulturní dům ve městě dlouhodobě chybí. Pokud se tady or-

Poruba už zná své vize, cíle a priority

Rozšíření stezky zajistí
větší bezpečí cyklistů
Rozšířit cyklostezky směrem
na Konskou a Baliny hodlá radnice v Třinci. Využije přitom
evropskou dotaci. Nová cyklostezka o délce 3,6 kilometru se
stane po dobudování součástí
páteřní cyklotrasy č. 10 vedoucí
z nejvýchodnější obce v ČR,
Bukovce, do Bohumína.
„Podařilo se nám získat dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu na vybudování cyklostezky a vyhrazených pruhů podél silnice ve
směru na Český Těšín. Díky
nim se dostanou cyklisté do

realizovat nový obvodový plášť
budovy a v interiéru se provedou přípravné kroky pro druhou fázi rekonstrukce,“ řekla

ganizovaly akce pro větší počet
lidí, musel se pronajímat sál
zdejšího průmyslového podniku,“ řekl starosta Nového Jičína
Jaroslav Dvořák (ČSSD). Myšlenka vybudovat společenský
sál v Hückellových vilách se
později ukázala jako sice zajímavá, ale finančně příliš nákladná, protože by si vyžádala
přístavbu k této památce.
Secesní Hotel Praha, jehož
součástí je od roku 1975 přístavba, býval v minulosti krajským
zařízením. Poté, co jej přestala
využívat hotelová škola, byl zavřený. Od 1. ledna 2013 ho získalo do svého majetku město
Nový Jičín a hned v létě začala
první etapa jeho obnovy. V historické budově se již vyměnila
okna, sanovaly se podlahy
a schodiště, krovy, opravil se
světlík v jídelně, střešní římsa,
vstupy do hotelu a restaurace.
„Loni se rekonstruovala sociální zařízení v hotelových pokojích a u salónků. Měnila se elektroinstalace,
vzduchotechnika,
rozvody vody a odpady,“ řekla
mluvčí radnice Marie Machková.
Do obnovy Hotelu Praha již
podle ní radnice investovala téměř 20 miliónů korun. „Tato významná kulturní památka Nového Jičína si obnovu zaslouží.
Asi čtvrtinu nákladů pokryly
dotace z ministerstva kultury
a Moravskoslezského kraje,“
upřesnil starosta Dvořák.

Letošní čtyři turnusy příměstského tábora VŠB-TUO jsou už beznadějně zaplněné.
Čtyři turnusy příměstského
tábora určené pro děti svých zaměstnanců připravila letos Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava (VŠB-TUO).
První Techcamp, jak se příměstský tábor jmenuje, odstartoval
v pondělí 23. července.
A kromě koupaliště nebo táboráků čeká na děti samozřejmě
také svět vědy a techniky. Bu-

dou tak například objevovat svět
pod mikroskopem, postaví si
vlastní wi-fi síť nebo si v týmu
vyrobí mapu kampusu.
„Díky vzájemné spolupráci
se tak lépe seznámí a naučí se
práci v týmu a koordinaci vzájemných činností. A aby měly
památku na letošní tábor, vymodelují si drobnost z keramiky podle vlastního přání,“ vy-

světlila Jarmila Černá, metodička popularizačních akcí na
VŠB-TUO.
Tábor je určen pro děti od 7 do
13 let, jeden turnus, který je více
technicky zaměřený a jeho tématem je elektromobilita, je i pro
starší děti. V polovině srpna pak
univerzita pořádá příměstský tábor i pro děti s poruchou autistického spektra.
(plk)

■ Jeden z tonoucích

zemřel ve FNO
Jeden ze dvou mužů, kteří se
v sobotu odpoledne topili ve splavu v rozvodněné Ostravici v Ostravě-Hrabové a pro které skočil
odvážný policista, zemřel i přes
intenzivní lékařskou péči ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO).
Ve středu to potvrdila mluvčí nemocnice Naďa Chattová. (hon)
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